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KARCAGI
HÍRMONDÓ

Karcag
Horváth Ferenc u. 1.

Most receptenként

100 Ft kedvezményt
adunk a térítési díjból!

Részletek a patikában.
Az akciónk 2009. március 31-ig, vagy visszavonásig érvényes.
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Kígyó Gyógyszertár
Karcag, Horváth F. u. 1.
Tel.: 59/503-015
Nyitva tartás: H-P: 7:30–18

Az 1848. március 15-én 
győzelemre vitt polgári for-
radalomra és a rá követke-
ző, esztendeig tartó, hősi-
es honvédő háborúra emlé-
kező rendezvények immár 
régi szokásként, a karcagi 
jászkun huszárraj vigyázta 
az Országzászló felvonásá-
val kezdődtek, majd ünnepi 
istentisztelettel, ünnepi ön-
kormányzati üléssel, kultu-
rális programokkal folyta-
tódtak és táncházzal értek 
véget.

Az idén a délutáni órákra 
helyezett ünnepség a  Györffy 
István Nagykun Múzeum-
ban Kovács László és Ma-
dár Helga fazekasmesterek és 

Kiss István festőművész kö-
zös kiállításának megnyitásá-
val indult. Az ezt követő ün-

nepi önkormányzati ülésen a 
Városházán dr. Fazekas Sán-
dor polgármester köszöntöt-
te a vendégeket. Szintén ré-
gi hagyomány, hogy ilyenkor, 
az emlékezés kifényesítette 
ünnepen kitüntetések, elis-
merések átadására is sor ke-
rül. 2009. március 15-én dr.  
Sütő Mihályné ny. pedagó-
gus (Kövesdaráló) és Szerepi 
Nagy Attila, a Györffy István 
Nagykun Múzeum dolgozója 
városért végzett munkáját is-
merte el az önkormányzat a 
Karcagért Emlékérem odaíté-
lésével. (A kitüntetetteknek 
gratulálunk! - E.Gy.)

Március 15.

Folytatás a 4. oldalon

Mint minden évben, így az 
idén is delegáció utazott test-
vérvárosunkba, Székelykeresz-
túrra, hogy együtt ünnepeljék 
március 15-ét székely testvé-
reinkkel. A karcagiak nevében 
Rózsa Sándor, városunk jegy-
zője és Kovács Sándor önkor-
mányzati képviselő, a megyei 
közgyűlés alelnöke koszo-
rúzta meg a keresztúri Pető-
fi szobrot. Az idei rendezvény 
kiemelt helyet foglalt el az er-
délyi megemlékezések között, 
mivel az 550 éves város adott 
helyet az RMDSZ központi 
ünnepségének, melyet több te-
levízió – köztük a Duna Tv is 
– élőben közvetített. 

Ez a vasárnap, a hagyomá-
nyokhoz híven zászlófelvo-
nással és istentisztelettel kez-
dődött, majd az egybegyűl-
tek az unitárius templomtól 
indulva vonultak az ünnep-
ség helyszínére, ahol Rafai 
Emil polgármester, és Markó 
Béla RMDSZ elnök is beszé-
det mondott a több ezres ün-

neplő tömeg előtt. Érdekesség-
nek számított, hogy a rengeteg 
nemzeti zászló között látható 
volt egy eredeti 1848-as, csa-
tákat megjárt lobogó is, ame-
lyet a városfalviak hoztak el 
erre az alkalomra. Több szá-
zan csodálták meg a 161 éves 
ereklyét.

Rafai Emil, az ünnepséggel 
kapcsolatban a következőket 
nyilatkozta lapunknak:

„Ez a március 15-ike, egy 
kicsit több volt, mint az előző-
ek. Hasonlított a ’90-es évek 
márciusaira. Elég nagy töme-
get meg tudtunk mozgatni. 
A város szempontjából azért 
is volt fontos, mert a Duna 
Tv élőben közvetítette a meg-
emlékezési ünnepségünket, 
és ez azt jelentette számunk-
ra, hogy Kanadától Ausztrá-
liáig, Új-Zélandtól Dél-Afri-
káig láthatták, hogy létezik 
Székelykeresztúr, ahol ápol-
ják a Petőfi kultuszt. Tizenki-
lenc-húsz éve nem volt ilyen, 
hogy ekkora körítéssel és nyil-
vánossággal tudjuk megszer-
vezni az ünnepséget. Termé-
szetesen a rendezvény sikeré-
hez az is hozzájárult, hogy az 
RMDSZ központi szerveze-
tének itt volt a központi ren-
dezvénye.”

Rafai Emil a tavalyi önkor-
mányzati választások alkal-

mával került Székelykeresztúr 
polgármesteri székébe. Ter-
mészetes volt, hogy városaink 
kapcsolatáról is megkérdez-
zük. Erre vonatkozóan így vá-
laszolt:

2009. március 15-én nyílt meg 
a Györffy István Nagykun Mú-
zeumban Kovács László faze-
kasmester és barátainak kiállí-
tása. Kovács László Karcagon 
született, mestere a világszer-
te ismert karcagi Kántor Sándor 
Kossuth-díjas fazekas, a Népmű-
vészet Mestere volt. Kántor mel-
lett sokat tanult id. és ifj. Szabó 
Mihálytól és Sz. Nagy István-
tól, akik szintén a Népművészet 
Mesterei. 1983-ban Kalocsára 
költözött, ahol jelenleg is él és 
alkot. Az immár Fazekas Alko-
tóházzá vált műhelyében 1987 
óta rendszeresen szervez orszá-
gos fazekas-találkozókat, illetve 
az érdeklődőknek fazekas-tábo-
rokat. A karcagi, illetve a tisza-
füredi, közép-tiszai fazekasság 
forma- és motívumvilágához 

választott városában sem lett 
hűtlen. E stíluscsoportba tarto-
zó tálak, tányérok a karcagi ki-
állításon szintén helyet kaptak, 
de mellettük láthatunk tűzálló 
agyagból készült főző- és sütő-
edényeket is. Eddigi munkássá-
gát Gránátalma-díjjal jutalmaz-
ták, megkapta a Népművészet 
Mestere címet, 2002 augusztu-
sában pedig a Mesterségek Ün-
nepén az Év Mestere kitüntetést.

Madár Helga 1993-ban ke-
rült a kalocsai műhelybe, s azó-
ta is ott dolgozik. Munkásságá-
ért 2001-ben a Népművészet Ifjú 
Mestere címet nyerte el. Jellem-
ző darabjai az igényesen, míve-
sen megszerkesztett és megmun-
kált áttört díszítésű tálak, tányé-
rok. A kék- és zöld színű mázas 
darabok külön színfoltot jelente-

nek a kiállításon, amelyek mel-
lett láthatók a zöldmázas, rátét-
tel, illetve plasztikákkal díszített 
kancsók.

Az egykor tanárként dolgozó 
Kiss István festőművész szintén 
Kalocsán él és alkot. Munkáin, 
festményein, rajzain és nyoma-
tain nagy hangsúlyt kap a szü-
lötti táj megörökítése. A táj mel-
lett azonban szívesen készít je-
les történeti alakjainkról is port-
rékat.

A három jeles alkotó kiállítá-
sa 2009. április elejéig tekinthető 
meg a múzeumban, hétfő kivé-
telével naponta 10-17 óra között. 

A kiállításon bemutatott va-
lamennyi tárgy és kép helyben 
megvásárolható.

Dr. Nagy Molnár Miklós
múzeumigazgató

Kovács László fazekas és barátainak kiállítása 
a múzeumban

Központi ünnepség 
Kersztúron

Folytatás a 4. oldalon
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Közéleti szilánkok

Csapodár 
kokárdák
Siralmas nemzeti ünneplés volt 

ismét a „dicsőséges nagyurak” ré-
széről. Kordonok mögött, gyáván 
a kormánypárt emberei, az álel-
lenzék Demszky pedig ismét bi-
torolta a pesti Petőfi szobor előt-
ti néhány tíz négyzetméteres pó-
diumot. Csak úgy sistergett a 
gyűlölet a szavaiból. De már ta-
lán abcugot sem lehet bekiabál-
ni egy ilyen beszédre, mert elvi-
szi az illetőt a rendőr. (Mellesleg 
nem értem, mert ilyen esetben 
Demszkyt kellene elvinni.)

Persze, a nagyközönségnek 
már napokkal előbb elvették a 
kedvét az ünnepléstől a gyászos-
médiahuszárok. A közszolgála-
ti és egynémely kereskedelmi tv 
előszeretettel játszott be képso-
rokat, ismeretlenek által az utcán 
felejtett molotov-koktélokról, ko-
csik alá rejtett kockakövekről, és 
ki tudja még mikről. Nehogy ki-
merészkedjenek a testi épségü-
ket féltő átlagpolgárok…

„Uramisten, mennyi csapodár 
kokárda,/ nemzeti színre játszik a 
régi gárda…/ - írta már jó néhány 
évvel ezelőtt Döbrentei Kornél, 
alternatív Kossuth-díjas költő. S 
nem tudni, meddig lesz időszerű 
a verse? Bizony, „átpingált márci-
usok” ezek. S nem is csoda, hogy 
magukba húzódnak az emberek. 
Vidéken is kevesen hallgatják az 
ünnepi beszédeket, a hivatalos 
hallgatóságon kívül, s aközben is 
napi gondok sűrűje szorongatja 
lelküket…

A MÜPÁ-ban pedig a minisz-
terelnök csúfítja el a forradalom 
emlékét beszédével. Oda se kel-
lene figyelni, de sajnos a köztévé 
ezt közvetíti. A budai várban pe-
dig „esőisten siratja” az ünnepna-
pot és a ’48-asok emlékét. Az Or-
bán beszéd felemelő, de legtöbb 
arcon itt sem látni igazi felszaba-
dultságot…

Ezektől mi már nem szabadu-
lunk meg – mondja egy 70 év kö-
rüli ismerősöm. Ugyanazt mond-
ja, mint Navracsics Tibor; szinte 
alig valósult meg valami a ’48-as 
12 pontból. Sajtószabadság? Fe-
lelős minisztériumok Pesten és 
Budán?! A magyar katonákat ne 
vigyék külföldre! – és folytathat-
nám egészen a végéig, hogy kivel 
vagyunk Únióban!

Való igaz, ezekkel nem lehet 
együtt ünnepelni a ’48-as forra-
dalmat. Igaza van Döbrenteinek: 
„…meghamisul s tisztátalan lesz 
az ünnep,/ hogy cafrangos haza-
fiként előtűnnek: / renegát hon-
tiprók, / sorsunkba rondítók…”

- ács -

HÍREK
Déryné Művelődési és If-

júsági Központ NYUGDÍ-
JAS PEDAGÓGUS KLUBOT 
SZERVEZ Mátyusné Kiss-Pál 
Róza nyugdíjas pedagógus 
vezetésével, melyre szeretet-
tel várjuk a tanítókat, tanító-
nőket, tanárokat, tanárnőket 
és óvónőket. Első foglalkozás 
időpontja: március 23. (hét-
fő) 15 óra

A bérletes színház III. elő-
adása

2009. március 25-én (szer-
dán) 19 órakor a 

Déryné Művelődési és If-
júsági Központ

színháztermében
Molnár Ferenc: 

Az üvegcipő
- vígjáték három felvonás-

ban -
Jegyek korlátozott szám-

ban 
2.200.- és 1.900.- Ft-os 

egységáron
válthatók a Közönségszol-

gálati Irodában.

A pályázat célja:
Támogatás nyújtása Karcag város gyermek és ifjúsági kor-

osztálya számára 2009. év nyári tanítási szünetében, azaz 
2009. június 15-től 2009. augusztus 31-ig lakóhelyüktől távol 
szervezett táborok - kivétel az óvodás korúak számára szerve-
zett tábor- költségeinek csökkentésére.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 
2 000 000,- Ft
Pályázhatnak a karcagi székhelyű:
• közoktatási intézmények,
• közművelődési intézmények,
• egészségügyi intézmények,
• egyesületek, egyházak,
• gyermek és ifjúsági szervezetek.
Pályázat benyújtásának végső határideje: 2009. április 24. 

(péntek) 12.00 óra.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
 Humán Szolgáltatási Iroda (34. szoba)
  5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Pályázni csak az e célra kiadott pályázati adatla-

pon lehet. 
Adatlap igényelhető: 
• Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda (Kar-

cag, Kossuth tér 1. 34. iroda),
• Karcagi Ifjúsági Ház (Karcag, Püspökladányi út 11.), 
• letölthető az internetről, a www.karcag.hu oldalról.
Pályázati feltételek:
• hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
• a pályázati adatlaphoz csatolandó kötelező mellékletek:
 - részletes program, 
 - egyesületek, ifjúsági szervezetek működést igazoló ira-

tok (másolatban),
• legalább 15 gyermek és fiatal részvételével szervezett 

tábor,
• a tábor időtartama legalább folyamatos 5 nap/4 éjszaka, 

(az óvodai nevelésben részesülőknek az éjszakát nem 
kötelező a tábor helyszínén tölteni),

• a tábor 2009. év nyári tanítási szünetében, azaz 2009. jú-
nius 15-tól 2009. augusztus 31-ig valósul meg.

Az igényelhető támogatás: maximum 200.000,-Ft, 
amely nem haladhatja meg a benyújtott költségvetés 50 %-át.

A pályázatok elbírálási határideje: 2009. május 29.
A pályázatért felelős írásban kap értesítést az eredményről.
A támogatás összegéről legkésőbb 2009. szeptem-

ber 18-ig részletes pénzügyi elszámolást (hitelesített 
számla másolatok, belépők, utazási jegyek, stb.), va-
lamint szakmai értékelést kell adni. A számlák a pályá-
zati adatlapon a „KIADÁSOK” című táblázatban meg-
jelölt kért támogatásnak megfelelően számolhatóak 
el. Az eredeti számlákon a Kedvezményezett aláírásá-
val igazolja a vásárolt termék átvételét, használatba-
vételét, a szolgáltatás igénybevételét illetve, hogy az 
önkormányzati támogatásból került felhasználásra. A 
számlamásolatokon igazolja, hogy azok mindenben 
megegyeznek az eredeti számlával. 

Az értékelésnek kötelezően tartalmazni kell a tá-
bor kezdő és záró napját, a résztvevők névsorát, az 
utazás módját, a megvalósult tábori programot fo-
tókkal dokumentálva.

A pénzügyi és a szakmai értékelés benyújtásának 
hiánya vagy nem a kiírásban előírtak szerinti elkészí-
tés a következő évi pályázási lehetőségből való kizá-
rást vonja maga után.

Meg nem valósult nyertes pályázat esetében a támo-
gatásként kapott összeget vissza kell utalni 2009. szeptember 
15-ig a Karcag Városi Önkormányzat számlájára.

Meg nem valósultnak tekintendő az a tábor, amely
• elmaradt,
• nem az előirt létszámnak (15 gyermek és fiatal), időtar-

tamnak (5 nap/4 éjszaka) nem megfelelő,
• a pályázati adatlapon feltüntetett időszaktól eltérő idő-

pontban és helyszínen került megrendezésre.
A táborok ellenőrzésére az adatlapon feltüntetett időben 

és helyen sor kerülhet.
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető:

Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda
Konczi Fruzsina

5300 Karcag, Kossuth tér 1. 34. iroda
Tel.: 06/59-500-648 

Az ösztöndíjat az igényelheti, aki az alábbi feltételek-
nek megfelel:

1. a. az ország valamely felsőoktatási intézményé-
ben tanuló első diplomáját szerző hallgató (nappa-
li vagy levelező tagozaton 35 éves korig, nem nul-
ladik  évfolyamon) vagy

 b. az ország valamely középiskolájának (gimnázi-
um, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos 
tanulója (9-15. osztályos)

2. Tanulmányi eredménye az adott intézményben a 
kérelem benyújtása előtti félévben 

 a. felsőoktatásban tanuló esetén:
 - 4.00 vagy e fölötti súlyozott tanulmányi átlag, 

számítása:  ∑(teljesített kredit x érdemjegy)
   ∑ teljesített kreditpont
 - amennyiben nem kreditrendszerben tanul 4.00 

vagy e fölötti tanulmányi átlag,
 b. középiskolában tanuló esetén : 4.50 vagy e fö-

lötti tanulmányi átlag.
3. A családban az 1 főre jutó havi átlagjövedelem 

nem haladja meg a pályázat kiírásakor központilag 
meghatározott legkisebb munkabér nettó össze-
gét (57. 815 Ft).

Az ösztöndíj mértéke 5.000- 25.000 Ft-ig terjedhet, 
amely egy pályázó részére egy naptári évben egy-
szer adható.

Az ösztöndíj az alábbi célokra igényelhető:
- továbbtanulás feltételeinek biztosítására,
- tandíjfizetésre,

- kollégiumi díj fizetésére,
- egyéb - tanulmányi munkával összefüggő - kiadá-

sokra,
- tanulmányok során folytatandó kutató tevékeny-

ség megvalósításához.
A pályázat beadási határideje: 2009. április 24.
Helye: Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala, Humán Szolgáltatási Iroda 34. szoba (5300 Kar-
cag, Kossuth tér 1.)

A pályázat elbírálási határideje: 2009. május 29. Min-
den pályázó írásban kap értesítést az eredményről.

A pályázat pályázati adatlapon adható be, 
amely beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, a Karcagi 
Ifjúsági Házban (Karcag. Püspökladányi út 11.), továbbá az 
internetről a www.karcag.hu oldalról letölthető.

A pályázati adatlaphoz eredeti példányban 
csatolandó mellékletek: - igazolások a pályázó és 
a vele egy háztartásban élők egy főre jutó–legalább 
az utolsó három havi–nettó jövedelméről (eredeti pél-
dányok), a pályázó tanulói, illetve hallgatói jogviszony 
igazolása (eredeti példány), a tanulói, illetve hallgatói 
jogviszonyban levő testvérek iskolalátogatási igazolá-
sai (eredeti példány), még nem tanköteles testvér szü-
letési anyakönyvi kivonatának másolata, az oktatási in-
tézmény által hitelesített félévi értesítő-, bizonyítvány-
, illetve leckekönyvmásolat az átlag igazolására (erede-
ti példány).

Polgármesteri Hivatal
Humán Szolgáltatási Iroda

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Városi Önkormányzat pályázatot ír ki a „tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű” karcagi 

lakóhellyel rendelkező tanulók ösztöndíjára.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Karcag Város Önkormányzata pályázatot hirdet 2009. év nyári tanítási szünetében, 

azaz 2009. június 15-től 2009. augusztus 31-ig megvalósuló gyermek és ifjúsági táborok 
támogatásához.

Sorstársak 
figyelem!

Március 27-én 15 órakor 
tartandó csoportgyűlésre 
tisztelettel meghívlak benne-
teket a vezetőség nevében.

Napirend:
- vezetőség kiegészítő válasz-

tása,
- éves program meghatáro-

zása,
- tájékoztatás az aktuális kér-

désekről, a vezetőség intéz-
kedéseiről,

- vita, javaslat, hozzászólás.
A napirendek fontosságá-

ra való tekintettel a megjele-
nésetekre számítunk. Várunk 
benneteket.

Sorstársi tisztelettel:
Szekeres György

csoportvezető

„Gyöngéd források az ÁLLA-
TOK. Aki szereti őket, boldog. 
Akiket szeretnek, boldogok.”  

(Szepes Mária)

Tisztelt KARCAGI EMBE-
REK!

Kérjük, támogassák személyi 
jövedelemadójuk 1 %-ával a 

KUNKARCAGI Állatvédő és 
Állatbarát Egyesületet.

Adószámunk: 18842298-1-16
Támogatásukat előre is kö-

szönjük!
Egyesület Vezetősége
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Par la men ti Nap ló

Két epizódot emelek ki a 
parlament e heti ülésének 
eseményei közül. Az egyik 
Dávid Ibolya elnök asszony 
hétfői felszólalásához köthe-
tő. Mivel hétfőn Csáky And-
rás kilépett az MDF frakció-
jából, így újra a frakcióala-
kításhoz szükséges 10 fő alá 
csökkent a képviselőcsoport 
létszáma. Mindez azt jelenti, 
hogy ha három napon belül 
nem talál valakit az MDF a 
pótláshoz, akkor megszűnik a 
parlamenti frakciója. (Ez lap-
zárta után fog kiderülni.)

Mivel a parlamenti hely-
osztó úgy hozta, hogy Dávid 
Ibolya mellett ülök 2006 óta, 
így a nagy zajban is tisztán 
hallhattam a frakció nyújtot-
ta lehetőségektől – például 
a napirend előtti felszólalás-
tól – búcsúzó elnök  asszonyt. 
Szóba került Bokros, a válság, 
a viták, s valahogy az ember-
nek újra eszébe jutott, hogy 
minden, amit ember alkot és 
hoz létre, ugyanolyan sza-
kaszokon megy át, mint ma-
ga az ember. Az emberi alko-
tások, akár szellemiek, akár 
anyagiak, megszületnek, fel-

nőnek, kiteljesednek, majd 
végül megszűnnek, elhalnak. 
Nyilván nincs ez másképp az 
emberek alkotta pártokkal 
sem. Hol van már a rendszer-
változáskor újjászületett Kis-
gazdapárt, vagy a poraiból 
újjáéledt Szociáldemokrata 
Párt? Egyiknek Torgyán, má-
siknak Petrasovits Anna lett 
a végzete. Lehet, hogy Dávid 
Ibolya az MDF szemfedelét 
zárja most rá egy valaha volt 
kormánypártra, amely még-
iscsak miniszterelnököket 
adott ennek az országnak? 
(Antall József, Boross Péter)

Arról most hely hiányában 
nem írok, hogy Karcagon mi-
lyen szerepe volt 1989-90-ben 
az MDF-nek. Sokunknak jut-
hat eszébe, hogy itt is más le-
hetett volna a történet vége…

A másik epizód a hétfői 
szavazásokhoz kötődik. Ek-
kor tárgyalta a Tisztelt Ház 
az Európai Közösség és tag-
államai, valamint Elefánt-
csontpart közötti átmeneti 
gazdasági partnerségi megál-
lapodás kihirdetéséről szóló 
törvényjavaslatot. Élénk de-
rültség fogadta a külügymi-

nisztériumi államtitkár igye-
kezetét, amelyben hosszasan 
indokolta ennek a javaslat-
nak a jelentőségét. A csodál-
kozó közbekiáltások arra vo-
natkoztak, hogy vajon nem 
lenne-e fontosabb dolga a 
magyar parlamentnek, mint 
válság idején ilyenfajta előter-
jesztések megvitatásával töl-
teni az idejét? Biztos fontos, 
hogy az Unió tagállamaiként 
hogy fogunk Elefántcsont-
parttal kereskedni, de ez bi-
zony ráért volna! (Hacsak va-
lamelyik magyar csapat ép-
pen nem az angol Chelsea 
klasszis futballistáját, az ele-
fántcsontparti Drogbát akar-
ja leigazolni, potom – magyar 
pénzben – 7 milliárd forin-
tért.)

Szóval ezen a héten a ma-
gyar parlament a Pató Pál-
i hagyományokat élesztget-
te. Meghallgatta a frakcióját 
vesztett pártelnök sirámait, 
majd egzotikus afrikai or-
szággal foglalkozott. Hogy mi 
lesz a bennünket sújtó válság-
gal? Ej, ráérünk arra még!

Varga Mihály

Pató Pál Parlament

2009. április 2-án (csütörtökön) 18 órakor a 
Déryné Művelődési és Ifj úsági Központ színháztermében

a SZIGET Színház előadásában 
James Rado, Gerome Ragni, Galt MacDermot

Hair
Musical (kétszer hatvan percben)

Szereplők:
Berger – Pintér Tibor, Sheila - Bordás Barbara,
Woof – Táborosi Márk, Hud – Bencze Sándor,

Claude – Mező Zoltán
Jeannie – Rosta Caludia / Borsos Kitty

továbbá Hábencius György, Danis Lívia Sugárka, Lőrincz 
Andrea, Csizmadia Ákos, Petróczi Gábor, Berecz György, Mező 

Márió, Domonkos Zsolt valamint a táncosok.
Rendezte: Pintér Tibor 

Jegyek 1.500.- és 1.200.- Ft-os , diákoknak 1.000.- és 800.- Ft-
os áron kaphatók a Közönségszolgálati Irodában. Bővebb 

felvilágosítás az 59/503-224-es telefonszámon.

Új mozgásszervi rendelések a kórházban
Örömmel értesítem a lakosságot, hogy új, speciális mozgás-

szervi rendelések indulnak kórházunkban.
A rendelések beosztása:
Kedd:  Térdsebészet 
 Rendelés ideje  9-11 h-ig 
 Rendel: Dr. Szalai András
 Helye: I. em. 102 a.
 Alsó végtagi sebészet
 Rendelés ideje  11–13 h-ig 
 Rendel: Dr. Kövesdi György
 Helye: I. em. 102 a.
Szerda: Kézsebészet
 Rendelés ideje  9-11 h-ig 
 Rendel: Dr. Alexiev Péter
 Helye: I. em. 113 a.
 Vállsebészet
 Rendelés ideje  12-14 h-ig 
 Rendel: Dr. Sütő Dénes
 Helye: I. em. 148 a.
Csütörtök: Vállsebészet
 Rendelés ideje  9-11 h-ig 
 Rendel: Dr. Hajdú Attila
 Helye: I. em. 120 a.

A betegek előjegyzése a Beteginformációs Központban történik 
személyesen a 77-es szobában, telefonon az 507-106-os számon, 
valamint e-mailben a betegmenedzser@gmail.com címen.

Dr. Tóth Katalin
Főigazgató

Felhívás

Karcag Város Önkor-
mányzata pályázatot hir-
det a tulajdonát képező 
volt Vadvirág Csárda (4-
es főút, benzinkút mellett) 
elbontására. 

Feltételek: 
− A pályázó 350.000,- Ft-

ot köteles befizetni az 
Önkormányzat egy-
számlájára 

− A bontást az épület 
alapszerkezetére vonat-
kozóan is el kell végezni

− A bontást végző rendel-
kezik a kinyert anya-
gokkal, viszont köteles 
a törmeléket is elszál-
lítani, és tiszta terepet 
hagyni. 
További információ a 

Polgármesteri Hivatal 
Építési és Műszaki Irodá-
ján (I. emelet 10-es szoba) 
kapható munkanapokon 
730 és 1600 óra között.

Pályázatokat legkésőbb 
2009. április 1-ig kell lead-
ni írásban ugyanitt. 

Önkormányzat

Meghívó
Karcag Város Önkormányzata, a Karcagi Kistérség Helyi 

Vidékfejlesztési Irodája, és a Kistérségi Koordinációs Hálózat 
(ÉARFÜ KHT) munkatársa tisztelettel meghívja Önt 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

aktuális pályázati felhívásai
címmel megrendezésre kerülő fórumára.

Előadók:
Máthé Zsolt – Karcagi HVI irodavezetője

Szilágyi Tibor – ÉARFÜ, Kistérségi Koordinátor
Témák:

ÚMFT támogatások vállalkozásoknak
ÚMVP aktuális támogatási kérelmei

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
A rendezvény időpontja és helyszíne:

2009. március 23. 16:00
Ifjúsági Ház

 Karcag, Püspökladányi út 11.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 Máthé Zsolt  Szilágyi Tibor
 Karcagi HVI  Kistérségi koordinátor 

Kiállítás
A karcagi Ifjúsági Ház emeleti nagytermében március 

23-án (hétfőn) 17 órakor Katona Bernadett Turulszobrok a 
Kárpát-medencében című kiállítása nyílik. 

Megnyitóbeszédet mond: Kovács Sándor önkormányzati 
képviselő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés al-
elnöke. Közreműködik: Nagy Emese népdalénekes.

A kiállítás március 23. - április 14-ig tekinthető meg. 
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Kunhalom Polgári Kör

A Kunhalom Polgári Kör 
következő összejövetele már-
cius 23-án, hétfőn fél hattól 
lesz a Déryné Művelődési és 
Ifjúsági Központ első emele-
ti klubtermében. Dr. Lukács 
László György előadására ke-
rül sor: Egy pályakezdő jogász 
tapasztalatai címmel. A ve-

tített képekkel illusztrált be-
szélgetés kitér a munkába ál-
ló fiatalok vidéki lehetősége-
ire is.

Minden érdeklődőt szere-
tettel vár a Kunhalom Polgá-
ri Kör.

V. Gy.

A Városi Csokonai Könyv-
tár a Kunok I. Világtalálko-
zója rendezvénysorozathoz 
kapcsolódva internetes hon-
ismereti vetélkedőt indít út-
jára Kunok a világhálón cím-
mel általános iskolai felső ta-
gozatos gyerekek és középis-
kolás diákok számára.

A vetélkedő három fordu-
lóból áll, fordulónként 15-15 
kérdéssel. A kérdések a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár hon-
lapján (http://www.vcsk.hu) 
keresztül érhetők el.

Minden forduló minden 
kérdésére a helyes válaszok 
megtalálhatók az interneten. 
Az ajánlott internetes forrá-
sokat fordulónként tesszük 
közzé.

A megoldott feladatlapokat 
az interneten keresztül kér-

jük elküldeni, a honlapunkon 
található útmutató alapján.

A vetélkedőre benevezhet 
minden Karcagon élő és/vagy 
Karcagon tanuló általános is-
kolai felső tagozatos- és kö-
zépiskolás diák. A nevezés a 
feladatsorokat tartalmazó űr-
lapokon található ’Személyes 
adatok’ (név, lakcím, iskola, 
osztály, e-mail cím) megadá-
sával történik.

A megoldások beküldhetők 
fordulónként valamint a 3. 
forduló végén együtt is. Csak 
azoknak a pályázatait tudjuk 
elfogadni, akik mindhárom 
forduló megoldásait eljuttat-
ják hozzánk.

Az első forduló feladatai 
2009. március 16-tól érhetők 
el a könyvtár honlapján.

A feladatlapok végső be-

küldési határideje. 2009. má-
jus 15.

A beküldött feladatlapok 
eredményéről e-mailben kül-
dünk értesítést.

A legeredményesebb ver-
senyzők egy nomád táborban 
tölthetnek el egy napot.

Reméljük sokaknak sike-
rült felkeltenünk az érdeklő-
dését és minél többen bene-
veznek   vetélkedőnkre!

További részletekről a Vá-
rosi Csokonai Könyvtár 
honlapján tájékozódhatnak 
(http://www.vcsk.hu), illet-
ve felvilágosítás kérhető Han-
gyási Tiborné és Szabó Péter-
né könyvtárosoktól.

Üdvözlettel: 

Városi Csokonai 
Könyvtár

Felhívás!

Meghívó
A Francia- Magyar Baráti Társaság

2009. március 27-én (péntek) 16:30 órára várja 
a társasági tagokat és a kedves érdeklődő közönséget egy 

VIRTUÁLIS UTAZÁSRA SOMME MEGYÉBE, 
AMIENSBE.

Beszélgetés a testvérvárosi kapcsolatról, tervekről, 
programokról. 

Longueau-i emlékek idézése képekben.
Az összejövetel helyszíne 

a Kováts Mihály Általános Iskola.

Az előadássorozat a MAG 
(Mintaként Alkalmazott 
Gondviselés) közösséghez 
tartozó előadók válasza egy 
olyan világ kihívásaira, amely 
szétzúzza a közösségeket, el-
szigeteli az embereket, hogy 
félelemben tartva könnyeb-
ben uralkodhasson felettük. A 
MAG mintája azt nyújtja, ami 
a különbözőségek felett is ös-

szeköti az embereket: a közös 
célt, amiért a világra jöttünk.

Az első előadást Géczy Gá-
bor, az ELTE Természetföld-
rajz Tanszék óraadó tanára 
tartja a magyarság küldetésé-
ről, a Kárpát-medence szere-
péről Emeld fel fejedet büsz-
ke nép címmel 2006. márci-
us 26-án 18 órakor a Déryné 
Művelődési és Ifjúsági Köz-
pont II. emeletén.

Hazatalálás
Előadássorozat múltunk, jelenünk, 

jövőnkről…

A megemlékezés a főtéren 
folytatódott. A már 1848/49. 
helyi eseményei felett is őrkö-
dő templomtorony alatt, Pe-
tőfi Sándor szobránál hang-
zott fel a Nemzeti dal – Csikos 
Sándor színművész előadá-
sában, majd dr. Fazekas Sán-
dor polgármester összegezte 
’48 szellemiségét és történése-
it, s helyezte el a forradalom és 
szabadságharc tapasztalatait, 
a mindenkori magyarok szá-
mára példaértékű iránymu-
tatását a mai, egyre nehezü-
lő viszonyok között: „’48 hő-
sei: államférfiak és hadvezé-
rek, népfelkelők és honvédek, 
költők és sebesülteket ápoló 
asszonyok, valamennyien ha-
zaszertő, nemzetük sorsáért 
aggódó, azért tenni kész em-
berek voltak. S ezt nem kom-
munikációs belemagyarázá-
sok, hanem tetteik igazolták! 
Céljaik egyszerűen megfogal-
mazhatóak, érthetőek voltak. 
Békés forradalommal, a tör-
vényekre támaszkodva, azokat 
betartva megteremteni a pol-
gári Magyarországot, korsze-
rű jogrenddel, felelős minisz-
tériumokkal, hadsereggel, erős 
pénzzel. Előmozdítva ezzel az 
ország fejlődését, felzárkózását 

a fejlett nyugati államokhoz. 
A forradalmat megnyerték, de 
a háborút, a szabadságharcot 
végül elbukták… A szabad-
ságharc utáni évek magyar-
sága összetartásának, állha-
tatosságának eredményeként 
végül létrehozhatta a nemzet-
építő államot! A választáso-
kat követően megalakulhatott 
a második magyar minisztéri-
um, és egy új virágkor, a „bol-
dog békeidők” vette kezdetét. 
Fejlődött az ipar, a kereskede-
lem, a mezőgazdaság, városok 
épültek, egyetemek, fő- és kö-
zépiskolák, az országház, Bu-
dapest fémjelzik ezt az idősza-
kot. Ekkor készültek el azok 
a szép középületek is, ame-
lyek főterünket díszítik! Ke-
vés ilyen időszak volt történel-

münkben, és elmondhatjuk, 
sok szempontból máig ebből él 
az ország! ’48-49 ezt az arany-
kort is megalapozta, hiszen az 
akkori idők magyarsága kitar-
tott értékrendjében, és nem 
adta fel céljait, bármennyire 
is nehéz volt sorsa! Hűen ki-
fejezik ezt a következetességet, 
a jövőbe vetett bizodalmat a 
„haza bölcsének”, a forradal-
mi országgyűlés képviselőjé-
nek, Deák Ferencnek örök ér-
vényű gondolatai: „Amit erő és 
hatalom elvesz, azt idő és ked-
vező szerencse ismét vissza-
hozhatják. De miről a nemzet, 
félve a szenvedésektől, önma-
ga lemondott, annak vissza-
szerzése mindig nehéz, s min-
dig kétséges.” Az ünnepi be-
széd után az önkormányzat, a 
pártok, intézmények és társa-
dalmi szervezetek helyezték el 
a megemlékezés koszorúit Pe-
tőfi Sándor és Kossuth Lajos 
szobránál.

A hivatalos ünnepség után 
a Gábor Áron Gimnázium és 
a Szentannai Sámuel Mező-
gazdasági Szakközépiskola és 
Gimnázium tanulói színvona-
las műsorral, este pedig száza-
kat megmozgató, jó hangulatú 
fáklyás felvonulással emlékez-
tek 1848/49. eseményeire és a 
korabeli ifjúságra.

Folytatás az 1. oldalról

Március 15.

„Karcag és Keresztúr test-
vérvárosi kapcsolatát, ha akar-
nám, sem tudnám akadályoz-
tatni. Természetesen erről szó 
sincs, hiszen olyan, sok eset-
ben személyes barátságok fűzik 
össze a két város kapcsolatát, 
amely szinte már önmaga len-
dületétől halad tovább. Eddig 
is létezett és ezentúl is létezni 
fog egy hivatalos kapcsolat is a 
mindenkori városvezetések kö-
zött, ugyanis ez közel húsz éves 
hagyományra tekint vissza. 

Kölcsönösen részt veszünk 
egymás kulturális rendezvé-
nyein, sűrűn járnak kisebb-na-
gyobb delegációk városaink kö-
zött. Ezen felül testvériskoláink 
is vannak; a keresztúri Zeyk 
Domokos iskolacsoportnak a 
karcagi Szentannai Sámuel 
Szakközépiskola és Gimnázi-
um a testvériskolája. Tanulók, 
diákok, és a tanárok szintjén is 
létezik ez a kapcsolat, tehát itt 
már szakmai együttműködés-
ről is beszélhetünk. A gazda-
sági együttműködés egy kicsit 

nehezebb, gazdasági szerep-
lőket kéne innen oda, s onnan 
ide mozgatni. Ezt nem igazán 
tudja irányítani egyik önkor-
mányzat sem. Ez a vállalkozó-
kon múlik inkább. 

Városunk az idén 550 éves, és 
ennek kapcsán több rendezvény 
kerül megszervezésre, mely-
nek a csúcsa az augusztus 7-8-
9-ikei Kistérségi Napok, ahol 
az egyik díszvendégünk Karcag 
lesz, de mi is ott leszünk példá-
ul a Kunok Első Világtalálkozó-
ján szeptemberben.”

Cselényi Csaba

Központi ünnepség Kersztúron
Folytatás az 1. oldalról
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Arról már írtunk, hogy 
2010-től a Kazah Köztársa-
ság elnököl az EBESZ-ben, 
viszont számos más szerve-
zetben is meghatározó sze-
repet vállal. Ilyen a Sangha-
ji Együttműködési Szervezet 
(tagok: Kazahsztán, Oroszor-
szág, Tádzsikisztán, Kirgizisz-
tán, és Üzbegisztán), melyben 
mint az egyik alapító szere-
pel Kazahsztán. A korábban 
„Sanghaji ötnek” nevezett tö-
mörülés 2001-ben alakult meg 
Üzbegisztán csatlakozásával. 
Azelőtt kölcsönös biztonsá-
gi kérdésekben egyeztek meg 
a tagországok, többek között 
a fegyveres erők korlátozásá-
ról, viszont ma már a szerve-
zet érdeklődési köre kiterjed a 
politikai, gazdasági, energeti-
kai, közlekedési és kulturális-
humanitárius együttműködés 
területeire is.

Szintén meghatározó nem-
zetközi egységnek számít a ka-
zah, fehérorosz, kirgiz, orosz, 
tadzsik és üzbég tagokat felso-
rakoztató Eurázsiai Gazdasági 
Közösség, ismertebb nevén az 
EGK. Céljaik és feladataik közé 
sorolható az egységes vámta-
rifa és vámmentes szabályozás 
kialakítása; a gazdasági bizton-
ság létrehozása a közösség kül-
ső határain; a szállítási szolgál-
tatások közös piacának és az 
egységes szállítási rendszer ki-
alakítása. Ennek érdekében ko-
moly harcot indítottak a csem-
pészbandák és más vám-sza-
bálysértők ellen. Az egységes 
energiapiac kialakítása sem el-
hanyagolható kérdés az adott 
térségben, csakúgy, mint a kö-
zösségen belüli oktatási, kul-
turális és tudományos fejlő-
dés harmonizálása. Fontos 
még szót ejteni arról, hogy ka-
zah kezdeményezésnek számít 
a „Muzulmán Világ és a Nyu-
gat” című fórum létrehozása, 
vagy a már korábban említett 
„A Világvallások és Hagyomá-
nyos Vallások Vezetőinek Ér-
tekezletei” is. Nem véletlenül, 
hiszen Kazahsztán is egy sok-
nemzetiségű országnak szá-
mít, ahol 120 nemzetiség jogos 
érdekeit képviseli a Kazahsztán 
Népeinek Közgyűlése, mely-
nek első ülésszakára 1994 már-
ciusában került sor. 

2004-ben a közgyűlés tíze-
dik évfordulóján jelent meg 
Nurszultan Nazarbajev elnők 
Kazahsztán Népei Közgyű-
léseinek Tíz Éve címet viselő 
könyve. Belelapozva, már az 
első ülésszakot taglaló oldala-
kon érdekes adatokat talál az 
olvasó. Például a cári idők ko-
lonizációs politikájának kö-
vetkeztében 1 millió 150 ezer 
embert telepítettek kazah te-
rületre, majd a kollektivizá-
lás idején újabb 250 ezer tu-
lajdonától megfosztott parasz-
tot deportáltak az akkori Ka-
zah Szocialista Köztársaságba. 
Ez még mind semmi, hiszen 
a második világháborút meg-
előző ipari fejlesztés éveiben 
újabb 1 millió 200 ezer lakos-
sal gyarapodott a térség. De 
itt sem szakadt meg a betele-
pítések folyamata, mert más 
időszakokban 800 ezer német, 
18,5 ezer koreai család került 
Kazahsztánba, nem beszél-
ve az Észak-Kaukázusból de-
portált 507 ezer krími tatár, 
török, görög, kalmük és más 
nemzetiségekről.

A XX. század eleje óta 5,6 
millió ember települt Ka-
zahsztán területére, ebből 3,5 
millió az utóbbi 40-50 év fo-
lyamán. Elképzelhető tehát, 
hogy a kis népsűrűség elle-
nére mennyire sok különbö-
ző népcsoport és vallási fele-
kezet vert gyökeret az ország 
területén. A könyv megjele-
néséig, tehát tíz év alatt a Ka-
zah Nemzetiségek Közgyűlé-
se által megfogalmazott célok 
érdekében kemény munká-
val sikerült elérniük a külön-
böző etnikai csoportok kap-
csolódási pontjainak megtalá-
lását, a népek egymás közötti 
bizalmának megszilárdítását. 
Talán ez az egyik olyan elem, 
melynek segítségével sikerült 
egy független, sikeres és jó 
ütemben fejlődő országot épí-
teni Kazahsztánból. 

Cikksorozatunk végén sze-
retnénk köszönetet monda-
ni a Kazah Köztársaság Nagy-
követségének segítségéért, és 
a rendelkezésünkre bocsátott 
ismeretterjesztő anyagokért 
Kayrat Kambarov úrnak! 

Cselényi Csaba 

Kazahsztán
VII. rész

Elérkeztünk Kazahsztánról írott cikksorozatunk végéhez. 
A rendelkezésünkre bocsátott anyagokból próbáltuk azokat 
a részeket kiemelni, melyeknek segítségével egy kicsit többet 
tudhattunk meg a kazah nép történelméről, állami, gazdasági 
berendezkedéséről, és a világban elfoglalt helyzetéről. A Ka-
zah Köztársaság egy fiatal államnak számít, azonban a kazah 
nép több évszázados múlttal rendelkezik. Hosszú út vezetett a 
teljes függetlenség eléréséig, de úgy néz ki, hogy sikerült egy 
erős, és jól szervezett országot építeniük, amely ma már ko-
moly helyet foglal el a nagyvilágban.

Legutóbb az ország külpolitikájáról írtunk, most pedig né-
hány olyan nemzetközi szervezetről ejtünk szót, amelyekben 
jelentős feladatokat vállaltak a kazahok.

ELŐADÁSOK:
Sántáné Antal Mária: 
 Diéta az egészség őrzője és a betegségek gyógyítója
Kovács Istvánné:
 Cukorbetegség kialakulása, életmód tanácsok
Dr. Szatmári Sándor:
 Korunk betegségei az érszűkület és a visszérbetegség
Dr. Aradi Erzsébet:
 Legyen egészséges a gyermekünk! Mit tehet a csa-

lád a gyermekkorban megelőzhető, felnőttkori be-
tegségek elkerülése érdekében

Kátainé Nyakó Edit:
 Egy kicsi mozgás mindenkinek kell!
Dr. Szolnoki Erzsébet:
 Dohányzom - tüdőbeteg vagyok?
Dr. Szentes Gábor:
 Gyomorpanaszokat okozó baktériumokról

Dr. Nagy Mihály:
 Mozgásszervi betegek ellátásának lehetőségei Kar-

cagon és térségében
INGYENES vizsgálatok, szűrések, mérések:
 Vércukorszint-, koleszterinszint-, vérnyomás-, csont-

sűrűség mérés, szemészeti-, érszűkületi-, Helicobac-
ter (gyomorfekély) szűrés

TERMÉKBEMUTATÓK:
 Biotermékek (ételek, italok, teák stb.), gyógyászati 

eszközök, segédeszközök vényköteles és „megelő-
ző) harisnyák bemutatója, Biolámpák, vízszűrők be-
mutatója

TÁMOGATÓK: Green Sound, Szuperinfó, Hubai Kft., Fű-
ben-fában Biopatika, Izotóp Intézet Kft., Replant-
Cardo Kft., Zepter Kft. karcagi irodája, Kanász-Nagy 
Optika, Ortomobil Kft., dr. Ódor Istvánné, Olajos Já-
nosné, Bionet

„Szánjon egy délutánt egészségére!” 

A Kátai Gábor Kórház EGÉSZSÉGNAP-ot szervez
2009. március 25-én délután 13 órától a kórház földszintjén és első emeletén

Az alábbi rövid portrét a 
Karcagi Hírmondó legrégibb, 
huszonkét éve megszakítás 
nélkül publikáló „külsősé-
nek”, vagy (hivatalosabban) 
sporttudosító külső munka-
társának a nyugdíjba vonu-
lása alkalmából készítettük, 
amolyan feljegyzésként la-
punk eddigi történetében vitt 
munkásságáról.

Bosnyák Imre karcagi szüle-
tésű anyai nagyszülei gazdál-
kodók voltak, s talán a paraszt-
szülőktől ered a földművelés, 
a kertészkedés és a kisállatte-
nyésztés iránti érdeklődése. A 
sport az apai ágon érkezett a 
családba, mint mondja, egyik 
elődje, Bosnyák István már a 
száz év előtti helyi futballcsa-
pat ismert játékosa volt.

 A család a két fiúnak, Lő-
rincnek és Imre öccsének is a 
gazdászi pályát szánta, mind-
ketten így is kezdték a „techni-
kumban” letett érettségi vizsga 
után. Bosnyák Imre az érettsé-
git követően a nyírgyulaji Pe-
tőfi téeszbe került gyakornok-
nak. Ott elég takarosan befog-
ták a messziről jött legényt, 
mert a dohánypalántázás-
hoz, aratáshoz, az alma aztán 
krumplivagonírozáshoz, faki-
termeléshez ugyanúgy beosz-
tották, mint a baromfitelepre, 
a birkanyíráshoz vagy a kerté-
szetbe.  Szabadidő kevés volt, 
de ha volt, Nyírbátort és vidé-
két járta. Már megvolt a kine-
vezése a nyírmihálydi téesz-
be (főállattenyésztő lett volna), 
de a szíve hazahozta. A Kuta-
tó Intézetben helyezkedett el, 
a Molnár Dénes vezette szí-
kes talajok osztályán dolgozott. 
Aztán újból egy téesz követke-
zett és innen hívták el az 1970-
es évek közepén, hogy a Szol-
nok megyei Néplap karcagi és 
környéki tudósítója legyen. Ez 
volt az első komoly találkozá-

sa az újságírással és a publi-
kálással. Előtte is írt már sike-
res dolgozatokat pályázati fel-
hívásokra, de az újságírói tevé-
kenység a tudósítói időszakkal 
kezdődött. Gyerekkora óta ér-
dekelte a galambászat és a ba-
romfitenyésztés, a V-139. Szá-
mú galambtenyésztő egyesü-
letnek 42 évvel ezelőtt lett tagja 
– Dobos József tenyésztő aján-
lásával. Az egyesületen belül a 
dudoros galambok tenyésztése 
érdekelte a legjobban, ezen ga-

lambok szakosztályát az ő ja-
vaslatára alakították meg an-
nak idején. A kisállatokon túl 
– Mándoky Kongur István ins-
pirációja nyomán – kezdett ér-
deklődni az őshonos állatfaj-
ták iránt. A galambokkal, ba-
romfiakkal, őshonos háziálla-
tainkkal kapcsolatban is sokat 
írt. Cikkei, megfigyelései és 
kisebb tanulmányai a Kiste-
nyésztők Lapjában, a Kisálla-
tainkban, az Aprójószág c. lap-
ban, a Díszmadár magazinban 
és a Szabad Földben jelentek 
meg. „Leltárkönyvet” nem ve-
zetett, de úgy véli, az idők so-
rán legalább négyszáz szakcik-
ket publikált.

A Néplap tudósítói poszt-
ját egy-két év múlva elhagy-
ta és a Hántolómalomban lett 
meós, és a Vörös Csillag szoci-
alista brigád tagja. Az említett 
brigádról tudnunk kell, hogy 
igen kiváló közösség volt. Ki-
váló teljesítményeként az 1980-
as években minisztériumi elis-
merésben részesült. (A brigád 

egykori vezetője Márkus Já-
nos nyugdíjas főmolnár a múlt 
nyáron oroszlánrészt vállalt a 
Malomipari kiállítás berende-
zésében.) A rendszerváltás az-
tán sok mindent megváltozta-
tott. A Hántolót is elérte a le-
építési hullám, s Bosnyák Imre 
a ’80-as évek végétől a Tégla-
gyárban, a ’90-es évek közepé-
től pedig egy vagyonvédelmi 
cégnél dolgozott, azután lett – 
néhány éve – a Városgondnok-
ság munkatársa, innen vonult 
nyugdíjba.

A kezdet kezdetétől, 1988-tól 
a Hírmondó munkatársa, de a 
’90-es évek elejéig a Kunhalom 
című karcagi lapba is adott tu-
dósításokat. Sok jó megfigye-
lést tett (pl. az országos kerék-
párutakról) és sok tudósítást 
készített könyvekről, kiállítá-
sokról, találkozókról, tenyész-
tőkről, amíg aztán 1993 őszé-
től a sportrovat legnagyobb 
„beszállítójának” tettük meg, 
vagyis „külsős”-ként (teljesen 
szokatlan módon) kb. egy teljes 
kolumna (újságoldal) állt a ren-
delkezésére. (Néha azért mi is 
segítettünk.)

Most, amikor rákerül a 
szó, előhozakodok nyugdíjas-
sá lett ismerőseim példájával, 
akik váltig fenekedtek, hogy 
ha majd ők nyugdíjasok lesz-
nek, az olyan jó lesz, hogy csak 
na… Most meg már háromszor 
annyit dolgoznak, mint koráb-
ban. Imre megnyugtatott, ő se 
fog unatkozni. Nagyobbik lá-
nya révén már nagyapa, amúgy 
meg ott a háza Bucsán, és az 
állatai, de hazajönne és ideha-
za folytatná, sőt a korábban el-
adott kisvénkerti kertföld he-
lyett is újat szerezne. Valamit 
csak csinálni kell, meg persze 
tudósít majd mindenféle sport-
eseményről is. Hát jó munkát 
és jó egészséget!

Elek  György

Hatvan év
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KÖZLEMÉNY
a helyi iparűzési adó 1 %-ára 2009. évben jogosult 

kedvezményezett szervezetek köréről

Ssz. Civil szervezet neve Adószáma

1 „A Karcagi Ipartestületért” Alapítvány 18820195-1-16
2 „A Karcagi Református Egyház Műemlékeiért” Alapítvány 18832440-1-16
3 Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 18826706-1-16
4 Bujk Alapítvány a Karcagi Gimnáziumi Ifjúságért 18830819-1-16
5 Bűnmegelőzési Alapítvány 19220598-2-16
6 „Czinege Gyuláné Karmazsin Mária Emlékére” Alapítvány 18823260-1-16
7 Együtt-Egymásért 2006 Alapítvány 18840485-1-16
8 Gábor Áron Diáksport Egyesület 18839870-1-16
9 „Gyermekünk mosolya-egészséges gyermekekért” 18829417-1-16
10 Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány 18833881-1-16
11 „Gyermeképség” Alapítvány 18829637-1-16
12 „Györffy” Diáksport Egyesület 18836176-1-16
13 „Intenzív és Anaesthesiológiai betegekért” Alapítvány 18829929-1-16
14 „Jó tanuló – jó sportoló” Alapítvány 19220691-1-16
15 Karcag és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány 18837799-1-16
16 Karcag Testvérvárosaiért Közalapítvány 18824254-1-16
17 Karcag Város Sportjáért és az Uszodáért Közalapítvány 18835003-1-16
18 Karcag Város Vegyeskaráért Alapítvány 19221609-1-16
19 Karcag Zeneoktatásért Alapítvány 18830369-1-16
20 Karcag Városi Polgárőr Egyesület 18827776-1-16
21 „Karcagért” Közalapítvány 18826720-2-16
22 Karcagi Diáktűzoltó Szövetség 19222071-1-16
23 Karcagi Független Női Szövetség 18837957-1-16
24 Karcagi Lovas Egyesület 18829369-1-16
25 Karcagi Nagykun Városvédő Egyesület 18840540-1-16
26 Karcagi Rákóczi Szövetség Egyesület 18833616-1-16
27 Karcagi Református Almamáter Alapítvány 18827635-1-16
28 Karcagi Sportegyesület 19866695-2-16
29 Karcagi Vesebetegekért Alapítvány 19223632-1-16
30 Kátai Gábor Alapítvány 19221128-2-16
31 Kátai Gábor Kórház I.sz. Belgyógyászati Osztályának 

fejlesztésére létrehozott alapítvány 18824065-1-16
32 Kegyelet Alapítvány 19221654-1-16
33 Kiskulcsosi Általános Iskola Diáksport Egyesülete 19218274-1-16
34 Kiskulcsosi Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 18821567-1-16
35 „Kiskulcsosi Református Templomért” Alapítvány 18832433-1-16
36 Kováts Diáksport Egyesület 18838910-1-16
37 Kováts Mihály Alapítvány 19221472-2-16
38 Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 19221018-2-16
39 „Kunasszony” Alapítvány 18839368-1-16
40 Kunsági Cukorbetegek Egyesülete 18830833-1-16
41 Kunszövetség 18237106-1-16
42 „Kurucz István és fia alapítvány: sporttal a drog ellen” 18832691-1-16
43 MKKSZ Karcagi Városi Munkahelyi Szervezete 19012528-1-42
44 Magyar-Kazak Baráti Társaság 18826311-1-16
45 „Mindig van remény” daganatos betegekért Alapítvány 18841228-1-16
46 „Műemlék Templomért”  Alapítvány 19221647-1-16
47 Nagycsaládosok Karcagi Egyesülete 18834222-1-16
48 Nagykun Horgász Egyesület 19867335-1-16
49 Nagykunsági Népművészek Egyesülete 18836901-1-16
50 „Nyelvi laborral a nyelvtanulásért” Alapítvány 19221867-1-16
51 Pro Musica Alapítvány 19223436-1-16
52 Pro Schola Alapítvány 19221441-2-16
53 „Pusztai Róka” Nomád Hagyományőrző Egyesület 18838257-1-16
54 Sport Élet Egészség Alapítvány 18835209-1-16
55 „Szaki” 2000 Alapítvány 18832000-1-16
56 „SZÁMÍTÁSTECHNIKA” Alapítvány 19220000-1-16
57 Szentannai Sámuel Alapítvány 19221719-1-16
58 Térségünkért Egyesület Karcag-Berekfürdő-Kunmadaras 18831353-1-16
59 Tóth Miklósné Alapítvány a Sérült Gyermekek Javára 18829345-1-16
60 Török Erzsébet Alapítvány 18832921-1-16
61 „Varga József Nyelvtanulás” Alapítvány 19220093-2-16
62 Varró SZKI Diáksport Egyesület 18839478-1-16

Karcag Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

A mai nehéz gazdasági helyze-
tünkben nagyobb szükségünk van 
az összefogásra, mint valaha. Céljain-
kat eredményesen csak összefogás-
sal, közösen, tehetségünket, erőin-
ket és a támogatásokat összegyűjtve 
tudjuk csak megvalósítani. Így tud-
juk elérni, hogy Karcag, mint turisz-
tikai desztináció az ideérkező vendé-
gek részére több napos itt tartózko-
dásra lehetőséget, nyújtó program-
csomagot kínáljon, amely a város és 
a turisztikában érintett szolgáltatók 
közös érdekén alapul. Ennek a koor-
dinációnak volt szép példája az el-
múlt évi közös megjelenésünk a bu-
dapesti Utazás 2008 Nemzetközi 
Idegenforgalmi Kiállításon. Ez évben 
is önállóan egy 12 m2-es standon és 
a szabadtéren felállított jurtával je-
lent meg az önkormányzat a város-
ban működő turisztikai szolgálta-
tókkal közösen a budapesti „Utazás 
2009” kiállításon.

Ezúton is szeretném megköszön-
ni mindazok munkáját, anyagi és er-
kölcsi támogatását, akik nélkül el-
képzelésünk nem valósulhatott vol-
na meg. 

Köszönöm testvérvárosaink Bács-
kossuthfalva, Székelykeresztúr, Szep-
si, Schwarzheide, Longueau, Kros-
no Odrzaňskie polgármestereinek, 
hogy együttműködésükkel sikerült 
egy nyertes uniós pályázat révén ezt 
a turizmusfejlesztésre irányuló el-
képzelést megvalósítanunk. Köszö-
net a karcagi és a testvérvárosi tu-
risztikai szakembereinek, hogy részt 
vettek közös projektünk első részé-
nek megvalósításában, amelynek 
részét képezte az Utazás kiállításon 
való közös megjelenés, kiadványok 
cseréje, kiadványok megjelentetése, 
fotókiállítás és a nemzetközi turisz-
tikai konferencia megszervezése. Ez 
a projekt az Európai Unió Oktatási és 
Kulturális Főigazgatósága „Európa a 
polgárokért” programja keretében – 
uniós forrásból valósulhatott meg.

Köszönöm Dobos László alpolgár-
mester úrnak, hogy irányította, koor-
dinálta a több hónapig tartó előké-
szítő munkát. Köszönöm Pánti Ildikó 
képviselőnőnek, az Idegenforgalmi 
és Külkapcsolati Bizottság elnöké-
nek és a Bizottság tagjainak a szer-
vezéshez és lebonyolításhoz nyújtott 
segítséget. Köszönöm a turisztikai 
szolgáltatóknak és támogatóknak az 
anyagi és erkölcsi támogatást, amely 

lehetővé tette egyedi és színvonalas 
bemutatkozásunkat.

Köszönöm a Nimród**** Bioszál-
loda és Bioétterem tulajdonosainak 
ifj. Hubai Imrének és családjának, va-
lamint a szálloda munkatársainak, 
Dobrai Sándornénak a Kun-Mediátor 
Utazási Iroda vezetőjének és az iro-
da munkatársainak, Mészáros Zsolt-
nak a Karcagi Kunlovarda Méntelep 
tulajdonosának és munkatársainak, 
az Essen Kft. munkatársainak, Nagy 
Jánosnak, a Család 2005. Kft. igazga-
tójának és a Sárgaház Étterem mun-
katársainak, dr. Nagy Mihálynak és 
dr. Baranyai Évának az Orthovis Kft. 
igazgatóinak és munkatársaiknak, 
Laczik Dénesnének, a Kerekcipó Kft. 
tulajdonosának, Kálmánné Nagy 
Máriának, a Nagykun Víz és Csator-
namű Kft. ügyvezető igazgatójának 
és munkatársainak, Ökrös Gábor-
nak, a KUN-SPED Szállítmányozó, Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft. igaz-
gatójának, T. Szabó Pálnak, a rinoce-
rosz Grafikai Stúdió vezetőjének és 
munkatársainak,Györfi Sándor Mun-
kácsy-és Mednyánszky-díjas szob-
rászművésznek, Bene Sándornak,a 
„Pusztai Róka” Nomád Hagyo-
mányőrző Egyesület elnökének és 
az egyesület tagjainak,Balogh Pé-
ternek, Lajtos Katalinnak, Lázár Bo-
tondnak, Mészáros Lászlónak,Somfai 
Katalinnak,Tóth Krisztiánnak,Molnár 
Pál igazgató úrnak, a Karcag Városi 
Önkormányzat Városgondnoksága 
igazgatójának és munkatársainak, a 
Karcagi Birkafőzők Baráti Társaságá-
nak tagjainak, Kolostyák Gyulának, 
Sinka Istvánnak,Bartha Lászlónak és 
ifj. Bartha Lászlónak, Kardos Attilá-
nak. A Karcagi Nagykun Népművé-
szeti Egyesület tagjainak, Andrásiné 
Peszeki Ágnes mézeskalácsosnak, Il-
lyés Ferencné hímzőnek, Pinczés-
né Soós Gyöngyi csipkeverőnek, Fe-
jesné Koppány Gabriella csipkeverő-
nek, Andrási Mihály, Hemző János és 
Bartha András fafaragóknak, Szűcs 
Sándornak, a Kaiser Étterem és Sörö-
ző tulajdonosának, Kiss Sándornak, a 
Kiss-KER Kft. igazgatójának, Böször-
ményi Sándor vállalkozónak, Orosz 
Imre vállalkozónak, Bőrné Vincze Er-
zsébet vállalkozónak, dr. Kapusi La-
jos alpolgármester úrnak, Gere Ist-
ván vállalkozónak, a karcagi Ipartes-
tületnek, a „Karcagi Ipartestületért” 
Alapítványnak, a Kováts Mihály Álta-
lános Iskola Tantestületének, a Ciklá-

men Bt. Baranyai Gabriella vállalko-
zónak, a Kováts Mihály Általános Is-
kola Alsó tagozatos Diákönkormány-
zatának, Kurucz István képviselő, 
vállalkozónak, a Kerekcipó Kft. dol-
gozóinak, Kovács Sándor vállalko-
zónak, Lévai Kálmánnak és nejének, 
Nagy Istvánnénak a Magyar Posta 
Zrt. Karcagi Kirendeltsége vezetőjé-
nek, a Varró István Szakiskola, Szak-
középiskola és Kollégium vezetésé-
nek és tantestületének, a Magyar-
Kazak Baráti Társaságnak. Köszönöm 
a programok és a kiállítás szervezés-
hez nyújtott segítséget Rózsa Sán-
dor jegyző úrnak, dr. Czapp Enikő al-
jegyző asszonynak, Hodos Julianná-
nak a Polgármesteri Hivatal Humán 
Szolgáltatási Iroda vezetőjének, és 
az iroda munkatársainak, Garai Ka-
talin vezető főtanácsosnak, Nagyné 
Major Mária vezető főtanácsosnak, 
Konczi Fruzsina ifjúsági referensnek, 
Horváthné Kecskés Anita ügyintéző-
nek, Donkó Gábor és Szabó Tibor in-
formatikusoknak és Pandúr Zoltán-
né titkárnőnek. Köszönöm a test-
vérvárosi delegációk házigazdáinak 
Kovácsné Kerekes Katalin képvise-
lőnőnek, dr. Kasuba János képvise-
lőnek, Kovács Máriának, Gulyás Fe-
rencnének és Spisák Dezsőnek az 
Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bi-
zottság tagjainak, Türke Jánosnénak, 
a Magyar- Francia Baráti Társaság el-
nökének, Chrappánné Papp Ágnes-
nek, a Kováts Mihály Baráti Társaság 
titkárának, a tolmácsoknak: Dancsó 
Magdalénak, Türke Tímeának, Györ-
finé Dudzinska Máriának, és Márki 
Zoltánnak, a fordításban közreműkö-
dő Petrov Istvánnénak a munkáját.

Köszönjük a Déryné Művelődé-
si és Ifjúsági Központ munkatársa-
inak közreműködését, Illyés Attilá-
nak a Tourinform Iroda vezetőjének 
szervező munkáját, a Györffy István 
Nagykun Múzeum igazgatójának, dr. 
Nagy Molnár Miklósnak a közremű-
ködést, a Sport Szolgáltató Központ 
vezetőjének Szepesi Tibornak és 
munkatársának Kálmán Imréné ren-
dezvényszervezőnek a segítséget. 

Bízom benne, hogy a „Szíveslátás, 
vendéglátás Karcagon” szlogen min-
den vásárlátogatóhoz eljutott, és mi-
nél több turista látogat el városunk-
ba!

Dr. Fazekas Sándor
polgármester, országgyűlési 

képviselő

„Szíves látás, vendéglátás Karcagon”

Köszönet
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság 

2/2008. (V.08.) számú Határozata alapján az átszerve-
zett területi polgári védelmi szervezetek állományát 
alapkiképzésben és szakkiképzésben kell részesíteni.

A feladat végrehajtására Karcag vonatkozásában 
2009. március 3-án és 4-én került sor. A felkészítésen, 
mint területi-mentő (árvízvédelmi) komplex csoport, 
50 fő karcagi lakos vett részt. A gyakorlat sikeres végre-
hajtása érdekében nyújtott segítségükért a Karcagi Pol-
gári Védelmi Iroda köszönetét fejezi ki az alábbi szemé-
lyeknek és szervezeteknek: Dr. Fazekas Sándor Karcag 
Város polgármesterének, országgyűlési képviselőnk-
nek; Flach Margit védelmi referensnek; Donkó Gábor 
informatikusnak; a karcagi Polgármesteri Hivatal Pénz-

ügyi- és Költségvetési Irodája, valamint a Leíró Iroda 
minden dolgozójának; a KÖTIKÖVIZIG karcagi szakasz-
mérnökségének, személy szerint Tóth Károly szakasz-
mérnöknek, Harsányi Gábornak és Balla Andrásnak; 
Észak-Alföldi Regionális Munkaerő Központ Karcagi Ki-
rendeltség dolgozóinak, vezetőjének Domokos Gyulá-
nak, valamint Egyed Zsoltnak; a Karcag Városi Önkor-
mányzat Városgondnoksága dolgozóinak, Molnár Pál 
igazgatónak és Gál Sándornak; a felkért szakelőadók-
nak, Nagy Jánosnénak és Bosnyák Imrének; az EURÓ 
Kft. dolgozóinak, külön Szatmári Jánosnak és Szatmári 
Jánosnénak; Takács Józsefnek és Erdei Jánosnak; Ducza 
Endrének, Kisújszállás város védelmi referensének.

Rab János
irodavezető
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Ingatlan
Kórház úti lakótelepen háromszobás III. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06/30-359-5070.
Karcagon családi ház 4 szobás, 2 fürdőszo-
bás, tetőteres, klímás, több fajta fűtési le-
hetőséggel, ipari árammal, fúrott kúttal, 
szerelő aknás alsó épülettel több generá-
ciónak eladó, ill. vállalkozásra is alkalmas. 
Tel.: 06/20-669-5366. 
Karcagon, a Cserepes utca 11. sz. alatti ház 
eladó. Tel.: 59/401-207.
3 szobás, teljes közműves, vegyes és gáz-
fűtéses családi ház eladó. Érd.: Kg., Ketel u. 
38. Tel.: 59/300-129.
A főtéren I. emeleten 2 szobás, bútoro-
zatlan üres lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 
59/312-679 v. 06/20-327-5719.
Karcag, Liget u. 9/a. sz. alatti családi ház 
gáz-, központi fűtéses + cserépkályha be-
építve mindkét szobába eladó. Tel.: 06/30-
973-3637 v. 06/30-656-2295. 
Karcagon, az Apavár utcában téglából 
épült – teljes közműves kisebb kertes ház 
– betegség miatt eladó. Bontás nélküli 
építkezés lehetséges. U.itt 1 szobás föld-
szinti tömblakást vagy főtér közeli össz-
komfortos házrészt keresek. Tel.: 06/70-
273-7268.
Karcagon cserépkályhás és gázkonvekto-
ros, 1,5 szobás családi ház sürgősen eladó. 
U.itt. épület faanyag eladó. Tel.: 59/400-
802 (reggel 8 óráig , délben és 18 órától).
Két szintes családi ház külön üzlethelyi-
séggel eladó. Karcag, Baross u. 43. Tel.: 
59/314-078.
3 szobás ház + nappalis, udvarral, garáz-
zsal eladó vagy budapestire, esetleg kör-
nyékére cserélhető. Tel.: 06/30-245-7897.
Karcagon a főtéren I. emeleti, 2 szobás, er-
kélyes lakás hosszútávra kiadó. Tel.: 06/70-
368-6243.
Eladó a Kisvénkertben 9 sor kert épület-
tel, 1 sor gyümölcsfával és szőlővel a 3-as 
úton (ki van szántva). Víz, villany van. Tel.: 
59/300-090.
Karcag a Püspökladányi u. 49. sz. alatti két-
szintes családi ház garázzsal, melléképü-
lettel, kandalló és gázfűtéssel eladó. Tel.: 
06/30-857-9464.
Garázs eladó Kg., Széchenyi sgt. 26. sz. 
alatt. Tel.: 06/30-546-4990.
Karcagon a Diófa u. 23. sz. alatti családi 
ház két garázzsal, kandalló- és gázfűtéssel, 
összkomfortos melléképülettel, rendezett 
parkosított udvarral eladó. Társasházi cse-
rét beszámítok. Tel.: 06/30-857-9464.

Két család részére alkalmas kertes ház ga-
rázzsal, melléképületekkel eladó. Kg., Jókai 
utca 39. Tel.: 06/70-527-1099.

Vegyes
Transzcendentális Meditáció! Mély pihe-
nés, kevesebb stressz, több energia. Tel.: 
06/59-313-284 www.tmhirek.hu
Eladó 80 éves fa bölcső, függönykarnis, zu-
hanykabin + tálca, ülőfürdő kád, 2 szemé-
lyes kihúzhatós gyermek heverő. Érd.: Kg., 
Dózsa Gy. u. 46. Tel.: 59/314-094.
Télikabátok, bundák, dzsekik, pulóverek 
(40-46 méret, férfi-női) olcsók eladók. Tel.: 
59/311-477.
Két darab világos színű, fal áttöréses gáz-
konvektor eladó. Tel.: 59/314-831.
A böjti szelek szemét hordalékkal tarkítják 
járdáinkat, tereinket. Seprűimmel vegyen 
részt a tiszta városunkért mozgalomban. 
Kapható a karcagi piacokon vagy a Takács 
P. u. 9/a. sz. alatt. Támasztó létra méretre 
ismét rendelhető Jani bácsinál.
Szoba és konyhabútorok, rekamiék, fo-
telok, 3 ajtós szekrény, gáztűzhely, varró-
gép, asztalok eladó. Tel.: 06/30-973-3637 v. 
06/30-656-2295. 
Lucerna széna körbálás és kisbálás; lucer-
na liszt jó minőségűek eladók. Tel.: 06/30-
393-3343.
ELEGANT DIVATÜZLET ajánlatai: téli és át-
meneti kabátok; blézerek; nadrágkosztü-
mök; nadrágok; kardigánok; pulóverek; es-
télyi ruhák; koktélruhák; bolerók; stólák; 
táskák; kiegészítők. Nyitva: hétfőtől pén-
tekig 9-12 óráig, 13-17 óráig, szombaton: 
9-12 óráig.
Eladó 1 db Energomat automata mosógép 
és dió. Tel.: 59/313-545.
Eladó egy pár 43-as bőrcsizma, és 1 db 38 
fontos Kovács-féle íj. Tel.: 06/30-985-4098.
Eladó 2 éves, szép állapotban lévő suha-
nó. Akku cserére szorul. I.ár: 35.000 Ft. Tel.: 
06/30-367-9521.
Eladó 20 zsák rizshaj; beton vályu; önete-
tő; szecska vágó; kúpcserép; 40x40-es pa-
la; kúp pala; vashordó; 50-20 literes ballo-
nok; szieszta kályha; Norton kút; konvek-
tor; használt ajtók, ablakok; cserépkály-
ha ajtók; 220 W-os levegő kompresszor; 
új B 30-as tégla; bontott fedélfa; új üstház; 
utánfutó; 195/70 R 15C külső gumi; 220 V-
os 180 A-os Co-hegesztő. Érd.: Kg., Petőfi 
utca 34. Tel.: 59/312-679.

Bontásból fahulladékot, raklapot, lécet, 
csempét, kimaradt építőanyagot vennék. 
Tel.: 06/20-411-9686.
Jó állapotban lévő 4 db 185/65/14 
Hankook típusú nyári autó gumi olcsón el-
adó. Tel.: 06/30-447-8946.
Simson Svolbe segédmotor; 2 részes mo-
sogató; 2 részes zománcos mosogató; rob-
banómotoros vízszivattyú; szőlőprés; 2 db 
25 l-es üvegballon eladó. Tel.: 59/313-697.
Tanya áron alul eladó. U.itt garázs, vala-
mint alsóépület (műhelynek is) kiadó és 
gyerekágy eladó. Tel.: 06/70-257-2045.

Állat
Németjuhász 2 éves kan jó házőrző telep 
és személyőrzésre alkalmas eladó vagy 
takarmányra, haszonállatra cserélhető. 
Németjuhász és törpe tacskó kanok kitűnő 
minőségűek sporttársi áron fedeznek. Tel.: 
06/30-393-3343. 
Ajándékba adok 1 db nyolc hónapos keve-
rék kislány kutyát. Tel.: 59/300-341.
Ivarérett anyakocáknak való sertések el-
adók. Tel.: 06/30-616-2449.
Eladó 1 db mangalica (160-170 kg-os) hí-
zó. Tel.: 59/313-545.

Szolgáltatás
HITELEK! Szabad felhasználású jelzálog-
hitel akár jövedelemigazolás nélkül is. 
Személyi hitelek, lakásvásárlási hitel. Több 
banki háttérrel! Teljes körű ügyintézés! 
Tel.: 06/70-314-4403 v. 06/30-647-7324 v. 
06/30-509-0352.
Biológia, kémia korrepetálást vállalok. Tel.: 
06/30-403-6062.
Palatető felújítása bitumenes zsindely le-
mezzel. ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-465-
1465.
Vállaljuk áron alul az alábbi munkák elvég-
zését jól képzett, hozzáértő emberekkel: jár-
dák, kapubejárók újjáépítését, javítását; bár-
milyen nemű kőművesmunkákat, burkolást; 
brigáddal tetőépítést és javítást; épületek 
építését, átalakítását. Bármilyen nemű bon-
tási munkákat; udvarok, házak, tereptisztí-
tását, takarítását; bármilyen nemű zúzaléko-
lást, aszfaltozást, víz-, csatornamű kialakítá-
sát, ásását. Épületek alapozását; mezőgazda-
sági munkák tavasztól őszig előjegyezhetők 
55-60 főig. Több referenciával rendelkezünk. 
Nyugdíjasoknak kedvezményt tudunk bizto-
sítani. Hívjon bizalommal, akár részletfizetés 
is megoldható! Tel.: 06/30-346-1454. 
Palatető beázás megszüntetése egyedi 
zárólemezes technológiával, garanciával. 
ZMK Tetőfedő Kft. Tel.: 06/30-465-1465.
Salétromos, nedves házak utólagos szige-
telése Aquapol technológiával, 20 év ga-
ranciával, roncsolás mentesen. Tel.: 06/30-
334-4920.
Személyi kölcsönök, jelzálog hitelek, au-
tóhitel több banki háttérrel, kapcsolattal, 
rövid határidővel, gyors, szakszerű és bi-
zalmas ügyintézés. Hívjon, én megoldom! 
Tel.: 06/70-932-5414.
Szobafestést, mázolást, tapétázást válla-
lok. Tel.: 06/30-453-0346.
Ház körüli munkákat: felújítás, javítás, fa 
darabolás, kerítés-, tető javítás vállalunk. 
Tel.: 06/20-459-2451.

Társkereső
50 éves karcagi férfi társat keres. Molett 
hölgyek jelentkezést várja 60 éves korig. 
Tel.: 06/30-424-7605.

Gépjármű
1993-as évjáratú Toyota Carina E 1.6-os el-
adó. Tel.: 06/30-699-0592.
Eladó Pannónia motoros lassú jármű és 
egy Honda robogó. Érd.: Kg., Szent I. sgt. 
79. Tel.: 59/401-264 v. 06/30-649-3040.

Apróhirdetés

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályá-

zat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbi ingatlanjait:
1. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti műhely helyiség
 A műhely helyiség alapterülete: 45 m2

2. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 6. számú garázs helyiség
 A 6. számú garázs helyiség alapterülete: 18,6 m2

3. Karcag, Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti 8. számú garázs helyiség
 A 8. számú garázs helyiség alapterülete: 15 m2

Valamennyi esetben a pályázat benyújtásának határide-
je: 2009. március 26. napja 16:00 óráig beérkezően.

A részletes pályázati feltételekről érdeklődni lehet a Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodájában (fsz.: 53. sz. 
iroda, Tel.: 06 59/500-669). 

A pályázati kiírások megtekinthetőek a Karcag Városi Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján, valamit 
Karcag Város honlapján (www.karcag.hu).

Bombaformával rukkoltak 
elő a lányok Debrecenben. El-
ső mérkőzésen kicsit döcögött 
a játék, de hozták a kötelezően 
elvárt győzelmet. Majd követ-
kezett a Kölyöktigrisek csapa-
ta, akik ellen már kétszer vesz-
tettünk a bajnokságban. Most 
káprázatos játékot produkál-
va, igazi csapatként működve, 
szinte leiskoláztuk az ellenfelet. 
Ezzel a fölényes győzelemmel 
felkerültünk az „A” csoportba.

Ziccer Kicsik (fiú) – Karcagi 
Oroszlánkölykök (leány)30-68 
(9-14, 3-18, /4-6/ 4-14, 10-16)

Rácz L. (12), Papp E. (2), 
Nagy K. (6), Lócsi E. (18), Pin-
tér Á. (3), Csikos L., Hajnal T. 
(2), Fehér M. (10), Lippai A. (7), 
Sánta V. (2), Lócsi Enikő (3), 
Mihácsi Sz. (1).

Karcagi Oroszlánkölykök 
(leány) – Debreceni Kistigrisek 
(vegyes)84-17 (20-4, 23-3, /5-5/, 
15-5, 21-0)

Rácz L. (18), Papp E., Nagy 
K. (10), Lócsi E. (32), Pintér Á. 
(2), Csikos L., Hajnal T. (4), Fe-
hér M. (7), Lippai A. (3), Sánta 
V. (1), Lócsi Enikő (7), Mihácsi 
Sz. Edző: Őrlős Zoltán

A lányok először győztek le 
a fiúkat a bajnokságban. A kis-
újszállási ellenfeleik ellen mind 
a fiúk, mind a lányok, könnyed 
sikert arattak.  

Kiskulcsosi Oroszlánköly-
kök (leány) – Kiskulcsosi Sa-
sok (fiú) 62-39 (18-2, 6-12, /7-
4/, 13-10, 18-11)

Lippai A. (6), Lócsi E. (13), 
Lócsi Enikő (8), Rácz L (9), Fe-
hér M. (10), Hajnal T. (7), Bé-
res I. (1), Mihácsi Sz. (1), Pintér 
Á. (2), Nagy K. (1), Papp E. (1), 
Csikos L., Sánta V. (3).

Tóth B. (2), Terjék P. (7), 
Nagy I. (4), Hérmán I., Ben-
csik Z. (1), Szabó E. (2), Bajusz 
Sz. (10), Veres D. (1), Baráth 
R., Regényi J. (4), Mészáros D., 
Mészáros K. (8).

Kisújszállási Tigrisek (ve-
gyes) - Kiskulcsosi Oroszlán-
kölykök (leány)6-102 (2-20, 2-
14, /0-5/, 2-29, 0-34)

Rácz L. (21), Mihácsi Sz. (5), 
Béres I. (4), Hajnal T. (2), Fehér 
M. (8), Pintér Á. (5), Lócsi Eni-
kő. (9), Lócsi E. (28), Nagy K. 
(16), Sánta V. (2), Lippai A. (2), 
Csíkos L.

Kisújszállási Vadmacskák 
(leány) – Kiskulcsosi Sasok 
(fiú) 3-80 (0-12, 2-25, /1-1/, 0-
19, 0-23)

Tóth B. (4), Terjék P. (8), 
Nagy I. (8), Hérmán I. (2), Ben-
csik Z. (10), Szabó E. (10), Ba-
jusz Sz. (6), Veres D., Baráth 
R.(14), Regényi J. (5), Mészáros 
D.(3), Mészáros K. (10).

Kisújszállási Tigrisek (ve-
gyes) - Kiskulcsosi Sasok 
(fiú)12-75 (2-12,  2-24, /2-4/, 2-
10, 2-25)

Tóth B. (1), Terjék P. (7), 
Nagy I. (8), Hérmán I. (8), Ben-
csik Z. (1), Szabó E. (11), Bajusz 
Sz. (24), Veres D., Baráth R., 
Regényi J.(2), Mészáros D.(2), 
Mészáros K. (21).

Kisújszállási Vadmacskák 
(leány) - Kiskulcsosi Oroszlán-
kölykök (leány)8-102 (0-32, 0-
22, /4-3/, 4-19, 0-26)

Rácz L. (23), Mihácsi Sz., Bé-
res I., Hajnal T. (2), Fehér M. 
(9), Pintér Á. (8), Lócsi Enikő. 
(20), Lócsi E. (15), Nagy K. (13), 
Sánta V. (4), Lippai A. (8), Csí-
kos L.

KISKULCSOSI HÍREK
Kosárlabda Megyei Diákolimpiai Elődöntő

A fiúk után a kiskulcsosi lá-
nyok is bekerültek a megyei 
döntőbe. A III. korcsoportú le-
ányok Mezőtúron vívták ki a 
döntőbe jutást. Küzdelmes já-
tékban sikerült legyőzni, az 
igen magas  játékosokból álló 
ellenfelet.

Rákóczi Ferenc Ált. Isk. – 
Kiskulcsosi Ált. Isk. 28-44, (5-
13, 4-7, 10-10, 9-14)

Nagy K. (1), Kerekes H. (8), 
Regényi Zs. (7), Székely A., Lip-
pai A., Szabó K. (2), Egedi L. 
(14), Fehér M., Vass B. (2), Rácz 
L. (1), Lócsi E. (5), Márkus A. 
(4). Edző: Őrlős Zoltán

Megyei Előkészítő Bajnokság

Kosárlabda Kenguru Kupa

Pályázat
A Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága pályázatot hirdet az aláb-

bi munkakör betöltésére: közterületi csoportvezető.
Betöltéséhez szükséges feltételek:
- szakirányú (kertészeti, agrár, erdészeti, műszaki) középfokú vagy felsőfokú 

iskolai végzettség,
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
- saját tulajdonú személygépkocsi,
- B kategóriás jogosítvány,
- számítógépes ismeret (world, excel),
- büntetlen előélet.
Illetmény és egyéb juttatás: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók + vezetői pótlék.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közal-

kalmazotti jogviszony.
A pályázatnak tartalmaznia kell: A pályázó részletes szakmai önéletraj-

zát, munkakörrel kapcsolatos elképzeléseit, végzettségét, képzettségét igazoló 
okiratok másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát.

Pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 10.
Elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 15 na-

pon belül.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2009. május 4.
Jelentkezni írásban az alábbi címre lehet: Városi Önkormányzat Városgond-

noksága 5300 Karcag, Villamos u. 109. Tel.: 59/311-411 Fax: 59/311-538.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK

Moziműsor
Március 20. péntek
 Szextúra
 Feliratos amerikai vígjáték
Március 24. kedd
 A csajok háborúja
 Amerikai romantikus 

vígjáték
Március 27. péntek
 Napkirálynő
 Kezdés: 14:30
 Magyar-francia-belga 

animációs film
Március 27. péntek
 Spíler
 Feliratos angol 

akciófilm

KARCAGI HÍRMONDÓ • Felelős szerkesztő: Dede Géza • Megjelenik hetente • Felelős kiadó: Karcag Város Önkormányzata •  A szerkesztőség címe: 5300 Karcag, Kertész József u. 2. 
Telefon: (59) 312-415 • E-mail: hirmondo@ph.karcag.hu , hirmondo@fibermail.hu• ISSN: 1216-1322  • Karcagi Nyomda Kft., felelős vezető:  Nagyné Tankó Tímea és Márkusné Tankó Orsolya 

Anyakönyvi hírek
Születés

Pinczés Bernadett – Laboncz 
István
Kg., Forint utca 1.  Márk
Koczog Katalin – Örlős Ferenc
Kg., Deák krt. 72.  Petra Kata
Szabó Gabriella – Zoltán Csaba
Kg., Tőkés utca 42.  Lajos
Füzesi Szilvia – Csécsei Sándor
Kg., Táncsics krt. 1-3. I. lh. 
II/7.  Sándor István
Kovács Mónika – Bézi Lajos
Kg., Kossuth tér 11-13. 
 Édua Mónika
Bukó Edina – Vincze Sándor
Kg., Kerekes I. utca 32.  Ágnes

Halálozás
Kóródi László
 Kg., Völgyeskert 2. (1968.)
Fülöp Lajosné (Kocsis Mária)
 Kg., Kerekes I. utca 31. 

(1953.)
Kun Istvánné (Karacs Ilona)
 Karcag (1922.)
Kocsis Sándorné (Kiss Ilona)
 Karcag (1953.)
Mészáros Györgyné (Földvári 

Hajnalka Anna)
 Karcag (1944.)

2009. március 21. péntek, 
szombat, vasárnap

18.00  Műsorajánlat
18.05  Koszorúzás - ünnepi mű-

sor a Petőfi szobornál
19.05  Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Vendég: Dr. Sütő Mihály-

né
 Karcagi hírek
 Sikeres volt a faosztás
 Gépműszer adományo-

zás egymillió forint érték-
ben

 Varga Mihály segít a gaz-
dáknak

 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Kosztyó Gábor
20.10  Ünnepi Önkormányzati 

ülés

2009. március 25. szerda, csü-
törtök

18.00  Műsorajánlat

18.05 Jöjjetek hozzám – refor-
mátus Istentisztelet

19.05 Megyei tükör –magazin
19.30 A Hit szava – római kato-

likus szentmise
20.30  Nótacsokor

2009. március 27. péntek

18.00  Műsorajánlat
18.05  Koszorúzás - ünnepi mű-

sor a Petőfi szobornál
19.05  Nagykunsági Krónika – 

városi közéleti magazin
 Aktuális kérdések 
 Karcagi hírek
 Interjú Baski Imrével
 Árvízvédelmi gyakorlat
 Beruházások a városban
 Rendőrségi hírek
 Háttér
 Téma: Biljana Néptánc 

csoport
20.10 Baski Imre előadása

KARCAG TELEVÍZIÓ
AZ ÖN HELYI TELEVÍZIÓJA

Pengő Ferenc cégvezető: 
06/30/223-8844

E-mail: karcagtv@mailbox.hu    
Internetes élő adásunk elérhető: www.karcagtv.uw.hu/onlinetv 

www.karcag.hu oldalakról

Labdarúgás
Megyei I. osztályú bajnokság

Lapzárta: kedd 12 óra
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Március 11-én délután egy 
nő a város egyik felújítás alatt 
lévő, nyílászárók nélküli la-
katlan házába ment be lopá-
si szándékkal, kutatott, de a 
rendőrök megzavarták, tetten 
érték, így nem tudott elvinni 
semmit.

Az esti órákban egy he-
lyi férfi személygépkocsijával 
haladt a Deák krt.-on a Kis-
újszállási út felé, amikor a ke-
reszteződéshez érve a STOP 
tábla utasítása ellenére nem 
adott elsőbbséget a kerékpár-
úton, a városközpont felé bi-
cikliző férfinak, így elütötte. 
A kerékpáros az ütközés kö-
vetkeztében elesett, a gépko-
csivezető pedig anélkül, hogy 
meggyőződött volna arról, 
történt-e személyi sérülés, 
Kisújszállás irányába megál-
lás nélkül tovább hajtott. Rö-
viddel később előállították és 
várhatóan 18-án már a bíró-
ság ítélkezik felette. 

 
Március 10-én a délelőt-

ti órákban egy helyi fiatal-

korú fiú az édesanyja és an-
nak élettársa által lakott ház-
ba ment be saját kulcsával, 
ahol a szobaajtóról a lakat-
tal rögzített láncot levágta. A 
szobából CD lejátszót, hang-
falat, több CD és DVD le-
mezt, valamint arany éksze-
reket vitt magával. Valószí-
nű a tárgyak elviteléhez volt 
kénytelen „kölcsön venni” a 
gangon lévő kerékpárt is, va-
lamint egy pár sportcipőt. A 
kár 80.000 Ft.

 
A rendőrök előállították azt 

a helyi férfit, aki az egyik is-
kola előtt lezárt kerékpárt el-
lopta, amit később el is adott 
egy asszonynak, akitől a bi-
ciklit lefoglalták, így az 5.500 
Ft-os kár megtérült.

Március 14-én délután a 
rendőröknek az egyik áru-
házban kellett intézkedniük, 
mert ott egy férfi társaival 
együtt rágógumit és 2 üveg 2 
dl-es szeszesitalt lopott, mely-
ről a műanyag kupakzárót is 
letörték. A kár 2.429 Ft.

Március 20. péntek
Berek – Kiss A. úti

Március 21. szombat
 Berek – Kiss A. úti - nyit-

va
Március 22. vasárnap
 Berek – Kiss A. úti
Március 23. hétfő
 Oroszlán – Kórház úti
Március 24. kedd
 Betánia – Széchenyi sgt.
Március 25. szerda
 Berek – Kiss A. úti
Március 26. csütörtök
 Berek – Kiss A. úti
Március 27. péntek
 Kígyó – Horváth F. úti

Gyógyszertári ügyelet
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Mezőtúr – Karcag 3:1 (1:0)
Mezőtúr, 250 néző. JV.: Lovas
Karcag: Móga, Kohári (Bor-

si), Orosz (Varga J.), Varga L., 
Bujdosó, Lévai, Szabó D. (Ha-
bóczki), Békési, Sindel, Balogh, 
Kardos (Nagy R.)

Edző: Varga János
A huszonharmadik percben 

egy jobboldali szabadrúgás után 
a beívelt labdát Horváth S. a ka-
puba fejelte (1:0). Az ötvenki-
lencedik percben Sindel elfutott 
a bal oldalon, pontos beadá-
sát Kardos a hálóba fejelte (1:1). 
A hetvenkettedik percben egy 
20 m-es szabadrúgásból a lab-
dát Móga kiütötte, de Bodavik 
szerezte meg, aki a jobb sarok-
ba lőtt (2:1). Közben Varga L.-t 
lökésért kiállította a játékveze-
tő. A nyolcvanötödik percben 
Gonda beadásra szánt lövése 
a hosszú sarokba hullott. (3:1). 
A nyolcvannyolcadik percben 
Sindel lefutotta a védőjét, aki 
csak szabálytalanul tudta sze-
relni. A 11-es büntetőt Kardos 
elhibázta.

Jók: Kinyik, Nagy D., Hor-
váth S. Tőke ill. Kohári, Lévai, 
Bujdosó, Varga L.

Juhász Mihály: Egyenran-
gú ellenfelek közül egy kicsit mi 
akartunk jobban és több sze-
rencsénk is volt.

Varga János: Sajnos saját ma-
gunkat vertük meg. A mezőny-
ben elfogadható teljesítményt 
nyújtottunk, de a kapura kevés 
veszélyt jelentettünk.

Legközelebbi mérkőzés itt-

hon lesz szombaton 15 órakor. 
Nagyiván lesz az ellenfél.

Utánpótlás mérkőzés
Ifjúsági
Mezőtúr – Karcag 1:2
Góllövő: Balla S. (2)
U 13-as korosztály: Beseny-

szög – Karcag 0:6
Góllövők: Székely D. (2), Var-

ga K. (2), Saliga A., Hamar J.
U 15-ös korosztály: Beseny-

szög – Karcag 5:1
A mérkőzés óvás alatt áll, a 

hazai csapatban többen hamis 
igazolással játszottak.

Az elmaradt túrkevei mér-
kőzés március 25-én (szerdán) 
15:30-kor kerül megrendezés-
re. Előtte 13:30 órakor ifjúsági 
mérkőzés lesz.

Megyei III. osztályú 
bajnokság

Tiszajenő – Karcag II. Ag-
rosprint 5:3 (1:3)

Tiszajenő, 150 néző. Jv.: Tóth
Góllövők: Varga Zs., Mogyo-

rósi, Oláh
Karcag II. Agrosprint – Be-

rekfürdő 2:2 (2:0)
Karcag II. Agrosprint: Barta, 

Antal, Méhes, Kocsis, Kelemen, 
Kovács Cs., Varga Zs., Mogyo-
rósi, Bíró Cs., Albert, Oláh

Cserék: Szabó I., Loabonc, 
Barna

Edző: Garáz Péter
Góllövők: Méhes, Oláh A. ill. 

Smotzer, Rácz A.
Bosnyák Imre

Az elmúlt hétvégén Kabán 
került megrendezésre az Or-
szágos Meghívásos Szabadfo-
gású Diák-Serdülő- és Ifjúsá-
gi Birkózóverseny. A karcagi 
fiatal birkózók közül hét lé-
pett a szőnyegre.

Karcagiak eredményei: 
Diák korcsoport: Horváth Dá-

niel III. helyezett, Szabó Zol-
tán III. helyezett, Tasi Erik 
IV. helyezett. Diák lány kor-
csoport: Tyukodi Melinda II. 
helyezett. Serdülő korcsoport: 
Varga Imre II. helyezett. Ifjú-
sági korcsoport: Raksa Zsig-
mond I. helyezett.

B. I.

A hétvégén rendezték meg 
Szentesen a gyermek-serdü-
lő Kyokushin Diákolimpi-
ai döntőt és az Ifjúsági-Junior 
Knock-down elődöntőt, ame-
lyen minden hazai kyokushin 
szervezet képviseltette magát. 
Közel 30 egyesület 300 ver-
senyzője küzdött az érmekért. 

Eredmények: Junior korcso-
port: 60 kg-os kategória: Racz-
kó Viktória I. helyezett. Serdü-
lő korcsoport: + 55 kg-os kate-
gória: Kemény Anett I. helye-
zett. Gyermek II. korcsoport: 

- 25 kg-os kategória: Borók 
Orsolya I. helyezett, Balogh 
Dóra II. helyezett. Gyermek I. 
korcsoport: - 35 kg-os kategó-
ria: Kosztyó Dominika II. he-
lyezett. Gyermek III. korcso-
port: - 30 kg-os kategória: La-
katos Lili II. helyezett. Serdülő 
korcsoport: + 55 kg-os kategó-
ria: Sós Bianka III. helyezett, - 
55 kg-os kategória: Lép Dániel 
III. helyezett. Gyermek II. kor-
csoport: - 40 kg-os kategória: 
Szabó Patrik III. helyezett.

B. I.  

Kiemelkedően szerepeltek a karcagi karatésok

Birkózás


